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 บทท่ี 1  

  บทนำ  
 

1.1 หลักการและเหตุผล 
               

              การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหา 
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้
ดุลยพินิจ ในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จนทำให้เกิดการละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่
สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของ
ส่วนรวม และทำให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ที่
สูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่า
อ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางผู้ที่จงใจกระทำ
ความผิด  ยังพบผู้กระทำความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจำนวนมาก จนนำไปสู่การ
ถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่าง   
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหาร 
ภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการ 
ขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอีกด้วย 
                โรงพยาบาลรัตภูมิ  ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนตามมาตรฐาน  COSO 
(The  Committee of  Sponsoring  Organizations  of the Tread way Commission)  เป็ นกรอบการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบในการบริหาร ปัจจัย  
และควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายจากการปฏิบัติงานที่อาจ   
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
                 ผลประโยชน์ทับซ้อน  หมายถึง  สภาวการณ์ หรือข้อเท็จจริงที่บุคคล ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ 
พนักงานบริษัท หรือผู้บริหารซึ่งมีอำนาจหน้าที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบ
อยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทำนั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัว หรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา 
และมีรูปแบบที่หลากหลายไม่จำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน  เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ ไม่ใช่ในรูปตัว
เงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไป  ดำรงตำแหน่งในองค์กรต่าง  ๆทั้งในหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจำกัดหรือการที่บุคคลผู้มีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทาน
หรือผลประโยชน์ จากทางราชการโดยมิชอบ ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วน
ตนเป็นหลัก ผลเสีย จึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติ การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่ผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
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               การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เป็นระบบ
ในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพ่ือลดมูลเหตุของโอกาสที่จะทําให้เกิดความเสียหายจาก
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็น
สําคัญ อันเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต  กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือสภาวการณ์ของการขัดกันของ
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมมากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิดหรือนําไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น 

     สามารถจำแนกความเสี่ยงออกเป็น 4 ลักษณะ ดังนี้ 
                ๑. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) หมายถึง  ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจใน 
ภาพรวมที่เกิดจากเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกที่ส่งผลต่อกลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ และการปฏิบัติตาม
แผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสม รวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร ภาวการณ์แข่งขัน 
ทรัพยากรและสภาพแวดล้อม อันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 
                2. ความเสี่ยงด้านการดําเนินงาน (Operational Risk: O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือผลการ
ปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการเทคโนโลยี หรือ
นวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดําเนินโครงการ 
                3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น 
การบริหารการเงินที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทําให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่
เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การ เช่น การประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับขั้นตอน การดําเนินการ 
เป็นต้น เนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน  การควบคุม และการจัดทํารายงานเพ่ือนํามาใช้ในการ
บริหารงบประมาณ และการเงินดังกล่าว 
                4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติตาม
กฎระเบียบต่าง โๆดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุม
ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง  ๆรวมถึงการทํานิติกรรมสัญญา การร่างสัญญาที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน 
                การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในครั้งนี้นําเอาความเสี่ยงในด้านต่างๆมาดำเนินการ
วิเคราะห์ตามกรอบมาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of theTread way Commission) 
และตามบริบทความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลรัตภูมิ การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนนี้ จะช่วยให้ โรงพยาบาลรัตภูมิ ทราบถึงความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น สามารถกําหนดมาตรการสําคัญ
เร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต  การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทําผิดวินัยของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสําคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าหมายตามนโยบายสําคัญเร่งด่วน  หรือภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Based) อีกด้วย 
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1.2  วัตถุประสงค์ 
        ๑. เพ่ือสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิด ความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
        ๒. เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล 
        ๓. เพ่ือตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็น
แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
        ๔. เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ประชาชน 

 
 



 

 

  บทท่ี ๒  

  การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน  
 
 
 

2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest) 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสที่จะเกิดผลกระทบของ 

ความเสี่ยงต่างๆ เพ่ือประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และดำเนินการวิเคราะห์ และจัดลำดับความ
เสี่ยง  โดยกำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ได้แก่ 
ระดับโอกาสที่จะเกิด ความเสี่ยง (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) และระดับความเสี่ยง 
ทั้งนี้ กำหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเนื่องจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณาที่ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลข หรือจำนวนเงินที่
ชัดเจนได้ 
 
เกณฑ์ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) เชิงคุณภาพ 
 

ระดับ     โอกาสที่เกิด                          คำอธิบาย 
5      สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำ 
4      สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
3      ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง 
2      น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง 
1      น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก 

 
 
 
เกณฑ์ระดับความรุนแรงของผลกระทบ ( Impact) เชิงคุณภาพ ที่ส่งผลกระทบด้านการดาเนินงาน 
(บุคลากร) 

ระดับ โอกาสที่เกิด คำอธิบาย 
5     สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง 
4     สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง 
3     ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ไม่เหมาะสม 
2     น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 
1     น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆครั้ง 
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ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) แสดงถึงระดับความสำคัญในการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณา 
        จากผลคูณของระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) 
        ของความเสี่ยงแต่ละสาเหตุ (โอกาส × ผลกระทบ) กำหนดเกณฑ์ไว้ 4 ระดับ ดังนี้ 

 
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) 
 

ลำดับ                   ระดับความเสี่ยง   ช่วงคะแนน 

1 ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E) 15-25 คะแนน 

2 ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H) 9-14 คะแนน 

3 ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M) 4-8 คะแนน 

4 ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L) 1-3 คะแนน 

 
               ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงจะต้องมีการกำหนดแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Profile) ที่ได้จากการ
พิจารณาจัดระดับความสำคัญของความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบที่
เกิดข้ึน (Impact) และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ (Risk Appetite Boundary) โดยที่ 
       
         ระดับความเสี่ยง = โอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ x ความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ 
                                (Likelihood x Impact) 

ซึ่งจัดแบ่งเป็น 4 ระดับ สามารถแสดงเป็น Risk Profile แบ่งพ้ืนที่เป็น 4 ส่วน (4 Quadrant) ใช้เกณฑ์ในการ 
จัดแบ่ง ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง คะแนนระดับความเสี่ยง มาตรการกำหนด การแสดงสีสัญลักษณ์ 
ต่ำ (Low) 
 

1–3 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง สีเขียว   

ปานกลาง 
(Medium) 

4–8 คะแนน ยอมรับความเสี่ยง แต่มี
มาตรการควบคุมความเสี่ยง 

สีเหลือง 
 

เสี่ยงสูง (High) 
 

9-14 คะแนน มีมาตรการลดความเสี่ยง สีส้ม 

เสี่ยงสูงมาก 
(Extreme) 
 

15-25 คะแนน มีมาตรการลด และประเมินซำ้ 
หรือถ่ายโอนความเสีย่ง 

สีแดง 
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2.2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of Interest)                       
            เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถ่ีที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(Impact)  ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้ว ให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
และผลกระทบของความเสี่ยงต่อกิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่า ก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด 
ในตารางความเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ทราบว่ามีความเสี่ยงใดเป็นความเสี่ยงสูงสุดที่จะต้องบริหารจัดการก่อน 
            โรงพยาบาลรัตภูม ิ จึงกำหนดความเสี่ยงที่เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยได้พิจารณาและทบทวน
จากนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในเรื่องมาตรการสำคัญในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น 
จำนวน  4 ประเด็นหลัก  ประกอบด้วย     

(1) การจัดหาพัสดุ  
(2) การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(3) การเบิกค่าตอบแทน  
(4) การใช้รถราชการ   ดังนี้  

 
 

ปีงบประมาณ 
 

 
 

การจัดหาพัสดุ 
 

การจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษา  ดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

 
 

การเบิก
ค่าตอบแทน 

 

 
 

การใช้รถราชการ 
 

256๓ 2  เรื่อง 1  เรื่อง 2  เรื่อง 1  เรื่อง 
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ตารางท่ี 1 วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
   Interest) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง 
 

 
ประเด็น 

ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

โอกาส 
 

ผลกระทบ 
 

ระดับ  
ความ
เสี่ยง 

ลำดับ  
ความ
เสี่ยง 

(1) 
การจัดหา
พัสดุ 
 

1.เจ้าหน้าที่ขาด
ทักษะ ทำให้การ
ดำเนินจัดหาพัสดุ
ที่  ไม่เป็นไปตาม
กฎหมาย หรือ
ระเบียบที่กำหนด 
เกิดความล่าช้าทำ
ให้เสี่ยงต่อการเกิด
ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
  
 

เพ่ือให้การจัดหาพัสดุ 
ภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง 
เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดย 
วิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับ 
ประกาศ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และ 
มติคณะรัฐมนตรีที่ 
เกี่ยวข้องรวมถึง 
ดำเนินการตามเกณฑ์การ 
ประเมินคุณธรรมและ
ความ 
โปร่งใสในการดาเนินงาน 
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency 
Assessment : ITA) 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

   

(2) 
การจัดทำ 
โครงการ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดู 
งาน ประชุม 
และ 
สัมมนา 
 

1. การกำหนด
จำนวนเป้าหมาย
ของผู้เข้าร่วม
ประชุมมากเกินไป  
  

เพ่ือให้การจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 
ถูกต้องไม่ให้เกิดการ 
แสวงหาผลประโยชน์ 
ส่วนตัวในตำแหน่งหน้าที่ 
อันมิควรได้โดยชอบตาม
กฎหมาย 

1 4 4 
(ปาน
กลาง) 
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ประเด็น 

ความเสี่ยง 

 
 

ปัจจัยเสี่ยง 
 

 
 

วัตถุประสงค์ 

การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์
ทับซ้อน 

 

โอกาส 
 

ผลกระท
บ 
 

ระดับ
ลำดับ 
ความเสี่ยง 

ความ
เสี่ยง 

(3) 
การเบิก 
ค่าตอบแทน 
 

- เบิก
ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงาน 
นอกเวลา
ราชการและใน
วันหยุดราชการ  
ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
- การส่งเอกสาร
ประกอบการ
เบิกจ่าย
ค่าตอบแทน 
บางอย่างยังไม่
ครบถ้วน เสี่ยง
ต่อการปฏิบัติไม่
ถูกต้อง 
 

เพ่ือให้เบิกค่าตอบแทน 
การปฏิบัติงานนอกเวลา 
ราชการค่าตอบแทน 
เจ้าหน้าที่ท่ีปฏิบัติงาน 
ให้กับหน่วยบริการ 
ค่าตอบแทนโดยไม่ทำเวช 
ปฏิบัติส่วนตัวและหรือ 
ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล 
เอกชน ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมา 
จ่ายและเงินเพ่ิมสำหรับ 
ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของ 
ผู้ปฏิบัติงานด้านการ 
สาธารณสุข (พ.ต.ส.) 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องไม่ให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว
ในตำแหน่งหน้าที่อันมิควร
ได้โดยชอบตามกฎหมาย 
 

2 4 8 
(ปาน
กลาง) 

 

(4) 
การใช้
รถยนต์ 
ราชการ 
 

1.ผู้ขอใช้รถยนต์  
ไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบของการ
ใช้รถยนต์
ราชการ 
 
 

เพ่ือให้การใช้รถราชการ 
เป็นไปตามระเบียบที่ 
เกี่ยวข้องและป้องกันการ 
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

1 4 4 
(ปาน
กลาง) 
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2.3 การจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

จากแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map) ที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อน สามารถสรุปการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้าน
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ตามตารางที่ 2 

 
ตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลาดับความสำคัญของความเสี่ยง 
 

ลำดับของความเสี่ยง 

(1) การจัดหาพัสดุ ลำดับ 1 (ปานกลาง  = 8 คะแนน) 
 

(2) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน 
ประชุม และสัมมนา 

ลำดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
 

(3) การเบิกค่าตอบแทน ลำดับ 1 (ปานกลาง = 8 คะแนน) 
 

(4) การใช้รถราชการ ลำดับ 2 (ปานกลาง = 4 คะแนน) 
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สรุปประเด็น 
         ในปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลรัตภูมไิม่มีข้อร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น               
แต่จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนใน 4 ประเด็น ที่เป็นนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข  พบว่า   
            ๑. มาตรการสำคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริตการบริหารงานที่โปร่งใส  ตรวจสอบได้ และ
การแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นปัญหาสำคัญและและเสี่ยงที่จะเกิดข้ึน   ใน 4 ประเด็น 
คือ (1) การใช้รถราชการ (2) การจัดหาพัสดุ  (3) การจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา  
(4) การเบิกค่าตอบแทน   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ ต่อไป   
            ๒. นำประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทำคู่มือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลรัตภูม ิประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔  และจัดทำแนวทางปฏิบัติ 
เรื่อง การเบิกค่าตอบแทน   เพ่ือให้บุคลากรของโรงพยาบาลรัตภูมถิือปฏิบัติต่อไป 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภาคผนวก 



 

 

กรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและการป้องกนัการรับสนิบน  
โรงพยาบาลรัตภมู ิ

 

ลำดับ ประเด็น กรอบแนวทางการป้องกัน การกำกับ ติดตาม 
1 การเบิกค่าตอบแทน - กำหนดให้มีการบันทึกเวลาเข้า-ออก 

ที่เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหน่วยงาน 
สะดวกในการตรวจสอบ เพื่อใช้เป็น
หลักฐานในการปฏิบัติหน้าที่/ปฏิบัติงาน 
- ประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบการเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
- มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการมา
ปฏิบัติงาน/ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเป็นระบบ 
 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน/ หน้าที่ 
และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
(ปีละ 2 ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) 

๒ การจัดทำโครงการ 
ฝึกอบรม 
ศึกษาดูงาน 
ประชุมและสัมมนา 

- การจัดทำโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงาน 
ประชุมสัมมนา ต้องมีเป้าหมาย 
รายละเอียดชัดเจน สอดคล้องกับแผนงาน 
นโยบาย 
- การเบิกจ่ายเป็นไปตามผลการ
ดำเนินงานจริง ทั้งด้านกิจกรรม 
ระยะเวลา จำนวนคน รวมถึงการจัดการ
ต่างๆ สอดคล้องเป็นไปตามระเบียบที่
กำหนด 
- มีการควบคุมกำกับ ดูแลตรวจสอบ 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
- ประชุมชี้แจงกฎ ระเบียบเกี่ยวกับ การ
จัดทำแผนงาน/โครงการ รวมทั้งการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่เก่ียวข้อง เพื่อให้
เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด 
- กรณีท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามแนวทางหรือระเบียบที่กำหนด 
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ จะต้อง
ถูกดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การจัดทำแผนงาน/ 
โครงการ รวมถึงการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 
(ปีละ ๒ ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) 

 
 



 

 

-๒- 
 

ลำดับ ประเด็น กรอบแนวทางการป้องกัน การกำกับ ติดตาม 
๓ การใช้รถราชการ - ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแนวทางและ

ระเบียบการใช้รถราชการให้เจ้าหน้าที่
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ่ง
ได้แก่ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และฉบับที่แก้ไข
เพ่ิมเติม, ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขหลักเกณฑ์การใช้ การเก็บ
รักษา การซ่อมบำรุงรถส่วนกลาง และรถ
รับรอง พ.ศ.๒๕๒๖ และระเบียบอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
- ห้ามนำรถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว
ทั้งในเวลาและนอกเวลาราชการ 
- ผู้บังคับบัญชากำกับ ดูแล ตรวจสอบการ
ใช้รถ เก็บรักษา ซ่อมบำรุง รวมถึงการ
เบิกจ่ายน้ำมันรถให้เป็นไปตามระเบียบ
อย่างเคร่งครัด 
- กรณีท่ีมีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้
เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ทำให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ จะต้องถูก
ดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัด 
- จัดทำคู่มือแนวทางการใช้รถราชการ 
 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน/ หน้าที่ 
และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
(ปีละ 2 ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) 

๔ การจัดหาพัสดุ - กระบวนการจัดหาพัสดุตามแผนงาน/
โครงการต่างๆ ต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง มี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
- มีการตรวจรับ ตรวจสอบ ส่งมอบ มี
จำนวน ปริมาณ คุณภาพ เป็นไปตามที่
กำหนดในสัญญา ตรงตามวัตถุประสงค์
ดำเนินกิจกรรมอย่างเหมาะสม 
 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การจัดทำแผนงาน/ 
โครงการ รวมถึงการ
เบิกจ่ายให้ถูกต้อง เป็นไป
ตามระเบียบที่กำหนด 
(ปีละ ๒ ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) 

 
 
 



 

 

-๓- 
 

ลำดับ ประเด็น กรอบแนวทางการป้องกัน การกำกับ ติดตาม 
๕ การจัดหาพัสดุ (ต่อ) - มีกระบวนการป้องกัน ตรวจสอบ 

ดำเนินการ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
หรือเอ้ือประโยชน์ให้แก่เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง หรือผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับ
ผลประโยชน์ดังกล่าว 
- ประชุมชี้แจงเรื่องกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
การจัดการพัสดุให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
- จัดทำคู่มือแนวทางการจัดการพัสดุ 
 

กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ 
การปฏิบัติงาน/ หน้าที่ 
และการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้อง
เป็นไปตามระเบียบที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด  
(ปีละ 2 ครั้ง ตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด) 
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